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ύκθσλα κε ηνλ Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο θαη κεηά ηελ από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, θαινύληαη νη θ.θ. Κέηνρνη
ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ
ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ” ζε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηελ 28 Ηνπλίνπ 2011, εκέξα ηξίηε θαη ώξα 12.30 κ.κ. ζηα θηίξηα ηνπ 1νπ εξγνζηαζίνπ
ηεο Δηαηξείαο, ζην Αηγάιεσ Αηηηθήο, νδόο Πξνόδνπ 2 – 4 ( Δίζνδνο από ηελ νδό Θεθηζνύ θάζνδνο από Ηεξά Οδό πξνο Πεηξαηά θαη κεηαμύ ΗΘΔΑ,
BRAVO & AMSTEL) , γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο:
Θέματα Ζμερήσιας Γιάταξης
1.Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ηεο
εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010, έπεηηα από αθξόαζε θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί
ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο σο άλσ ρξήζεο θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή.
2.Έγθξηζε ησλ πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2010 ( 1/1 – 31/12/2010).
3.Απαιιαγή ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ, ηε ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01.01.2010 έσο 31.12.2010.
4.Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην 2010 θαη πξνέγθξηζε απηώλ γηα ην 2011.
5.Δθινγή δύν Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Ινγηζηώλ ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δηήζησλ θαη Δμακεληαίσλ Οηθνλνκηθώλ
Θαηαζηάζεσλ ( Δηαηξείαο θαη Δλνπνηεκέλσλ ) από 01.01.2011 έσο 31.12.2011 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπ.
6.Υνξήγεζε αδείαο , ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ.1 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηνπο
Γηεπζπληέο απηήο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηνίθεζε άιισλ ζπλδεδεκέλσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ.
2190/20, εηαηξεηώλ, θαζώο θαη λα ελεξγνύλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε Δηαηξεία.
7.Δθινγή κειώλ Λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιόγσ ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ πθηζηακέλνπ.
8.Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
Α. ΓΗΘΑΗΧΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΘΑΗ ΦΖΦΟΤ
ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη όπνηνο εκθαλίδεηαη σο Κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άπισλ
Σίηισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ» («Δ.Υ.Α.Δ.»), ζην νπνίν ηεξνύληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ απόδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ παξαπάλσ θνξέα, ή, ελαιιαθηηθά κε
απνζηνιή ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο καο ζην Fax : 210 34 90 591 θαη Ζιεθηξνληθά ζην email : info@mouzakis.gr.
Ζ ηδηόηεηα ηνπ Κεηόρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ 23.06.2011 (Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο), δειαδή θαηά ηελ έλαξμε ηεο (5εο) πέκπηεο
εκέξαο πξηλ από ηε πλεδξίαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 28.06.2011 θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ελαιιαθηηθά ε
ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο ζα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ 25.06.2011, δειαδή ηελ ηξίηε (3ε)
εκέξα πξηλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλνλ όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ Κεηόρνπ
θαηά ηελ αληίζηνηρε Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ν ελ
ιόγσ Κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο.
Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ (ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ) δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ, νύηε ηελ ηήξεζε
άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί
αλάκεζα ζηελ Ζκεξνκελία Θαηαγξαθήο θαη ζηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Θάζε κεηνρή δίλεη ην δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ.
Β. ΓΗΘΑΗΧΚΑΣΑ ΚΔΗΟΦΖΦΗΑ ΣΧΛ ΚΔΣΟΥΧΛ
Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20 ) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κπνξνύλ λα αηηεζνύλ :
- ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κε αίηεζή ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη
από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη ε νπνία ζα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέρξη ηελ
13.06.2011 δειαδή δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε,
- λα ηεζνύλ ζηελ δηάζεζε ησλ Κεηόρσλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηε αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε Ζκεξήζηα
Γηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέρξη ηελ 21.06.2011, δει. επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε αίηεζή ηνπο ε νπνία ζα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 22.06.2011, ήηνη έμη
(6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Οπνηνζδήπνηε Κέηνρνο κπνξεί λα αηηεζεί ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο
γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο κε αίηεζή ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέρξη ηελ 23.06.2011,
ήηνη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε.
Κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5 ) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κπνξνύλ λα αηηεζνύλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ
Δηαηξεία κέρξη ηελ 23.06.2011, δει. πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε.

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα σο άλσ δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ησλ Κεηόρσλ θαη ηνπο επί κέξνπο όξνπο άζθεζήο ηνπο είλαη
δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.mouzakis.gr).
Γ. ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΘΑΗ ΦΖΦΟΤ ΚΔΧ ΑΛΣΗΠΡΟΧΠΟΤ
Ο Κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζώπσο, είηε κέζσ αληηπξνζώπσλ. Θάζε Κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη
ηξεηο (3) αληηπξνζώπνπο. Λνκηθά πξόζσπα Κέηνρνη κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά
πξόζσπα. Ωζηόζν, αλ ν Κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο ινγαξηαζκνύο αμηώλ, ν
πεξηνξηζκόο απηόο δελ εκπνδίδεη ηνλ ελ ιόγσ Κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνύο αληηπξνζώπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε
ινγαξηαζκό αμηώλ ζε ζρέζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αληηπξόζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηόρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα
θάζε Κέηνρν.
Ο αληηπξόζσπνο Κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε
ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξόζσπνο
άιια ζπκθέξνληα, πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ αληηπξνζσπεπόκελνπ Κεηόρνπ. Θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κπνξεί λα
πξνθύπηεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο είλαη:
α) Κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία ειέγρεηαη από ην Κέηνρν απηόλ,
β) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή Κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ ειέγρεηαη από Κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο,
γ) ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή Κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο πνπ
ειέγρεηαη από Κέηνρν, ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο,
δ) ζύδπγνο ή ζπγγελήο πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (α) έσο (γ).
Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζώπνπ ηνπ Κεηόρνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε ηνπο ίδηνπο ηύπνπο, ηνπιάρηζηνλ
ηξείο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαζηήζεη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.mouzakis.gr) ην έληππν πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ. Σν ελ
ιόγσ έληππν θαηαηίζεηαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ην Κέηνρν ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ έδξα ηεο
Δηαηξείαο ζηελ νδό Θεθηζνύ 41, Αηγάιεσ , ή απνζηέιιεηαη ηειενκνηνηππηθώο ζην fax 210 34 90 591 ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από
ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο δηθαηνύρνο θαιείηαη λα κεξηκλά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επηηπρνύο απνζηνιήο ηνπ εληύπνπ
δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ηεο παξαιαβήο ηνπ από ηελ Δηαηξεία, θαιώληαο ζην ηειέθσλν: 210 34 90 500 .
Σν Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε ειεθηξνληθά κέζα ρσξίο ηε θπζηθή
παξνπζία ησλ κεηόρσλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηεο ή ηε δπλαηόηεηα εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ ζηελ ςεθνθνξία .
Γ. ΓΗΑΘΔΗΚΑ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΘΑΗ ΔΓΓΡΑΦΑ
Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζα δηαηίζεληαη ζε έγραξηε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο
έδξαο ηεο Δηαηξείαο (νδόο Θεθηζνύ 41, Αηγάιεσ) από ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο κεηόρσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε αλάξηεζή ηνπο ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.mouzakis. gr).
Αηγάιεσ , 31 Καίνπ 2011
ΣΟ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ

